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Telitalálat: félmillió 
eurót nyertek a lottón

Nem kevés pénzt, több mint fél-
millió eurót nyert a hétvégén egy 

szerencsés lottózó, aki szelvényét Su-
ceaván vásárolta. A hatos és az ötös 
lottón is volt telitalálat, így hárman 
gazdagodtak fejenként több százezer 
euróval. A 10,5 lejért megvásárolt 
szelvény a hatos lottón 2 797 744,40 
lejt (568 ezer euró) hozott szerencsés 
tulajdonosának, a Román Lottótársa-
ság közlése szerint a nyertes szám-
sort Suceava városa egyik lottózó-
jában játszották meg. Idén ez volt a 
harmadik telitalálat a 6/49-es lottón. 
Az 5-ös lottó vasárnap kisorsolt 
főnyereményén ketten osztoznak, 
egyikük az Argeș megyei Câmpu-
lung Mușcelből, másikuk Brassóból: 
ők fejenként 225 133,5 lejjel lettek 
gazdagabbak. A lottójáték szabályai 
szerint a nyerteseknek 90 nap áll a 
rendelkezésükre, hogy jelentkezze-
nek a nyereményért. A Román Lottó 
Rt. történetének korábbi legnagyobb 
nyereménye bruttó 10,45 millió euró 
volt, egy călăraşi-i illetőségű játékos 
2007. augusztus 26-i húzáson ütötte 
meg a főnyereményt. 

Új Beatrice-lemez 
látott napvilágot

Ú j Beatrice CD és bakelitlemez je-
lent meg Hogyan nyertünk a KISZ 

KB dalpályázatán? címmel, amely az 
együttes 1981-es legjobb koncertpil-
lanatait eleveníti fel. A nyolcvanas 
évek elején a korát megelőző, punkba 
hajló, groteszk, ironikus rockzenét 
játszó zenekar ritkán adhatott kon-
certet a hivatalos szervek rosszallása 
miatt, a most megjelent lemez ezekből 
a felvételekből válogat. A korongon 
Nagy Feró (ének) (portrénkon), Lugosi 
László (gitár), Miklóska Lajos (basz-
szusgitár) és Donászy Tibor (dob, ütő-
hangszerek) előadásában olyan dalok 
csendülnek fel, mint  a Dezoxiribo-

nukleinsav, Civilizáció, Bécsi csók, 
Nem nekem tanulsz, valamint az Aká-
cos út. A ráadás kislemezen két, eddig 
publikálatlan sztereo-stúdiófelvétel 
is hallható. „Noha a Beatrice ma már 
retrózenekarnak számít, nagyon sok 
fi atal rajongónk van, koncertjeiken a 
különböző generációk tagjai közösen 
éneklik a slágereket” – mondta el az 
M5 csatorna híradójának Nagy Feró, 
a zenekar frontembere. A negyven év 
után is népszerű zenekar új lemeze 
korlátozott számban kapható. A Beat-
rice 1969-ben alakult lányzenekar-
ként, főleg feldolgozásokat játszottak, 
Nagy Feró 1971-ben csatlakozott 
a zenekarhoz frontemberként. Az 
úgynevezett nemzeti rockot játszó 
együttes nevéhez négy évtized alatt 
olyan sikeralbumok fűződtek, mint az 
Utálom az egész XX. századot, rajta 
az ikonikus 8 óra munka című dal, a 
Betiltott dalok, valamint a Vidámság 
és rock & roll.

MÁSFÉL ÉVES SZELEKCIÓS FOLYAMAT ELŐZI MEG AZ ŰRHAJÓSOK KIVÁLASZTÁSÁT

Erdélyi kutató készül az űrbe

A mélyből az űrbe. A kutatóbúvárként dolgozó Hantz Péter napi két órát edz a megmérettetésre

Erdélyből is jelentkeztek 
űrhajósnak az Európai Űrügy-
nökség felhívására. A kolozs-
vári származású, tudományos 
kutatóként dolgozó Hantz Péter 
lapunknak elmondta, számos 
kritériumnak kell megfelelnie 
annak, aki  űrhajós szeretne 
lenni, de ő felkészült a megmé-
rettetésre.

 » ISZLAI KATALIN

E rdélyi jelentkezője is van az 
Európai Űrügynökség (ESA) 
nagy népszerűségnek örvendő 

felhívásának, amelyben űrhajó-
sokat toboroztak. Az ügynökség 
a legrátermettebb munkatársait 
25 országból, több mint 22 ezer 
érdeklődő közül választja ki egy 
hatfordulós versenyvizsgát köve-
tően. Az állásra Romániából 250-
en jelentkeztek, köztük a kolozs-
vári származású Hantz Péter is. A 
tudományos kutatóként dolgozó 
Hantz, aki könnyűbúvár-, vala-
mint repülőgép-vezetői kiképzés-
sel is rendelkezik, megkeresésünk-
re elmondta, ahhoz, hogy valaki 
az űrben dolgozhasson, számos 
kritériumnak kell megfelelnie. 
Elvárás elsősorban az extrém kö-
rülményeket bíró fi zikai állapot, 
a megfelelő magasság és testsúly, 

a felsőfokú végzettség. A másfél 
éves szelekciós folyamat során a 
jelöltek extrém fi zikai és pszichés 
terhelhetőségét, kognitív képes-
ségeit és számos más paramé-
tert is ellenőriznek – fűzte hozzá 
Hantz Péter. „Az űrhajós-kivá-
lasztási folyamatnak tudományos 
és innovációs szempontból is szá-
mos hozadéka lehet, például a 
nemzetközi együttműködésekben 
való részvétel miatt. Ugyanakkor 
számos, a mindennapi életünket 
megkönnyítő találmány is az űrre-
pülések során született meg vagy 
fejlődött szélesebb körben hasz-
nálhatóvá: a mobiltelefonokban 
levő kamerák, karcolásmentes 
lencsék, víztisztító berendezések. 
Be kell vallanom, a kalandvágy 
is motivált abban, hogy jelentkez-
tem” – sorolta Hantz Péter. A meg-
mérettetésre a kutató napi kétórás 
testedzéssel, orvosi és pszicholó-
giai tanácsadás igénybevételével, 
és logikai feladatok megoldásá-
val készül. Jelenleg tudományos 
főkutatóként és kutatóbúvárként 
dolgozik a magyarországi Ökoló-
giai Kutatóközpont Vízi Ökológiai 
Intézetében, emellett pedig egy in-
novációval és mikroprodukcióval 
foglalkozó startup vállalkozást 
működtet Kolozsváron, valamint 
az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem (ELTE) Kémiai Doktori Iskolá-
jában vendégoktató.

Az űrügynökség kiírásánál 
újdonság, hogy ez alkalommal 
fogyatékkal élő asztronautát is 
alkalmaz, ugyanakkor a korábbi 
évektől eltérően a jelentkezők 
közel 25 százaléka nő.

 » „Be kell val-
lanom, a kaland-
vágy is motivált 
abban, hogy 
jelentkeztem” 
– mondta Hantz 
Péter.
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 » KORPOS ATTILA

Szerényebb programkínálattal, 
de idén is megszervezik az Ezer 

Székely Leány Napját a csíksomlyói 
Nyeregben. A hétvégi találkozóra, 
amely leginkább a népviselet és az 
imádság ünnepe lesz, a járványügyi 
korlátozások miatt kevesebb látoga-
tót várnak – mondták el az esemény 
szervezői. „Semmiképp sem szeret-
tük volna megszakítani a találkozó 
hagyományát, ezért az egyházi ün-
nephez igazodó műsort készítettünk 
elő” – fejtette ki megkeresésünkre 
András Mihály, a szervező Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes mű-
vészeti vezetője. Hozzátette, a műsor 
kialakításánál fi gyelembe kell venni-
ük a létszámkorlátozásokat, ezért két 
helyszínen várják a látogatókat. A 
szentmisét követően a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes lép fel a 
csíksomlyói Nyeregben, valamint a 
csobotfalvi templomkertben is tánc-
bemutatókat tekinthetnek meg az 
érdeklődők. Nem marad el idén sem 
a népviseletbe öltözött lányok közös 
fényképkészítése, és amennyiben 
a járványhelyzet lehetővé teszi, bő-
vítik a programkínálatot – fejezték 
ki reményüket a szervezők. Az Ezer 
Székely Leány Napja története az 

1920-as évekig nyúlik vissza, ekkor 
erősödtek fel Csíkszeredában a szé-
kely népviselet, néptáncok, hagyo-
mányok, szokások felelevenítését, 
népszerűsítését célzó mozgalmak. Az 
első Ezer Székely Leány Napját 1931. 

június 7-én tartották. A kommunista 
diktatúra éveiben a rendezvényt betil-
tották, majd a rendszerváltás évében, 
1990-ben újjáélesztették. A szervezők 
arra törekednek, hogy ez a nap kizá-
rólag a népi értékeké legyen.

Korlátozásokkal szervezik az Ezer Székely Leány Napját

 » Az első Ezer 
Székely Leány 
Napját 1931. júni-
us 7-én tartották.

Akárcsak tavaly, a járványügyi korlátozások miatt idén is szerényebb keretek közt szervezik meg 
az Ezer Székely Leány Napját Csíksomlyón, de a rendezvény az ima és népviselet ünnepe marad




